જતન અને તક
લક્ષી આયોજન
વધ ુ બાળ સભાળ,
ં
વધ ુ પસદગીઓ
ં
નાના બાળકો ધરાવતા પરરવારો માટે , બાળ સભાળ
ં
માટની
ે પહોંચ અત્યત
ં મહત્વની છ.ે જો વધ ુ માબાપોને
પોસાય તેવી બાળ સંભાળ મળે , તો તેઓ કામ પર પાછા જવાન ું પસદ
ં કરી શક.ે આ બજેટમા,ં વધ ુ પરરવારો
માટે બાળ સંભાળ માટેની પહોંચ વધારવા અને તેમને માટે એ વધુ પોષણક્ષમ બનાવવા ઑન્ટરરઓ
ે
રાજ્ય
આવતા ત્રણ વષષના ગાળા માટે 2.2 બબબિયન ડોિરથી વધુન ું મડીરોકાણ
ૂ
કરી રહ્ંુ છ.ે

શાળા પહેલાની- અને

મફત શાળાપ ૂવવ બાળસંભાળની

બાળસેવાને લગતા વધ ુ સ્થળોની

પછીની- જોગવાઈ

જોગવાઈ

જોગવાઈ

મોટાભાગની પ્રાથમમક શાળાઓમાં

રકન્ડરગાટષ નમાં જવાિાયક થાય

1,00,000 થી વધુ બચ્ચાઓને

કાયષક્રમો પ ૂરા પાડવાની જરૂરરયાત

ત્યાં સુધી અઢી વષષના બાળકો માટે

ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી બાળસેવામાં

શાળા બૉડષ પર િાગુ કરી 12 વષષ

મફત શાળાપ ૂવષ બાળસંભાળની

પ્રવેશ અપાવવા માટે મદદ કરી

સુધીની વયના બાળકોવાળા

જોગવાઈ કરી પરરવારોને વધુ

રહ્ું છે -અને પરરવારોને બધી નવી

પરરવારોને શાળા પહેિાના - અને

પરવડી શકે તેવી ગુણવત્તાયુક્ત

જગ્યાઓના 60 ટકા માટે સબમસડી

પછીના - બાળસંભાળ કાયષક્રમોમા ં

બાળસેવા પ ૂરી પાડી રહ્ું છે , જે

આપી વધારાની નાણાંકીય

વધુ સારી રીતે પ્રવશ
ે અપાવી

પરરવારોને પ ૂણષ રદવસના

સહાયની ઓફર કરી રહ્ું છે .

રહ્ંુ છે .

રકન્ડરગાટષ નથી પણ મળતી
બચતમાં વ ૃદ્ધિ કરે છે .
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ૂ વ જોગવાઈ માટે
મફત શાળાપવ
ઑન્ટેરરઓ રાજ્ય:
•

ુ અઢી વષષના બાળકો માટે
સપ્ટમ્બર
ે
2020થી શરુ થતી, રકન્ડરગાટનમા
ષ
ં જવાિાયક થાય ત્યા ં સધી
તદ્દન મફત શાળાપવષ
ૂ ની બાળસેવાની જોગવાઈ કરી પરરવારોને પોતાના પ્રત્યેક બાળક દીઠ સરરાશ
ે
17,000 ડોિરની બચત આપી રહ્ંુ છે .

•

ુ
ુ
પરતી
ક્ષમતા હોવાનંુ સમનમિત
ે
ે િગતી 10,000 પવષ
ૂ શાળા માટની
ે જગ્યાઓ અને
કરવા બાળસવાન
4,000 સમુદાય-આધારરત જગ્યાઓ તયાર
ૈ
કરવા આવતા છ વષો દરમ્યાન 534 મમબિયન ડોિરન ું
મડીરોકાણ
ૂ
કરી રહ્ંુ છે .

•

સમગ્ર પ્રાતમા
ં
ં 45,000 નવા િાઇસન્સ ધરાવતા બાળસેવા કન્રો
ે
તૈયાર કરવા મડી
ૂ ભડોળમા
ં
ં
આવતા પાંચ વષો દરમ્યાન 1.6 બબબિયન ડોિરનંુ મડીરોકાણ
ૂ
કરી રહ્ંુ છ.ે

ુ
બાળ સંભાળ પ્રણાલીમાં પ્રવશનો
ે
વધારો અને તના
ે સધારા
માટે
ઑન્ટેરરઓ રાજ્ય:
•

બાળસેવામાં પ્રવેશ વધારવા અને ઑન્ટેરરઓના વધુ પરરવારોની સક્ષમતામાં વધારો કરવા અગામી
ત્રણ વષો દરમ્યાન વધારાના 2.2 બબબિયન ડોિર છુટા કરી રહ્ંુ છે .

•

ુ
પ્રથમ નાગરરકોની વસ્તીમાં 1,800 થી વધ ુ બાળકો અને તેમના પરરવારોને સધારે
િી, પોતાની
ુ ુ બને િગતા કાયષક્રમો પરા
ૃ સાથે મેળ પડે તેવી બાળસેવા, અને બાળક અને કટં
સંસ્કમત
ૂ પાડી રહ્ંુ છ.ે

•

નવા અને હાિના અનામત બાળસેવા કાયષક્રમો માટે વધારાના ભડોળ
ં
રૂપે આગામી ત્રણ વષો
દરમ્યાન પ્રથમ નાગરરકોની વસ્તીને 40 મીિીઅન ડોિર પુરા પાડી રહ્ંુ છે .

•

બાળસેવામાં મનષ્ણાત વ્યવસાયીઓના વેતનમાં વધારો કરીને અને રોજગાર, તેમાં ટકી રહવા
ે તથા
વ્યવસામયક મવકાસ માટે મડીરોકાણ
ૂ
કરી તેમને સહાય કરી રહ્ંુ છે .
ૃ અને જ્ઞાની મશક્ષકો દ્વારા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી બાળસવા
હાિના પ્રવત્ત
ે પરી
ૂ પડવાન ું ચાલ ુ રહશે
ે તેવી
બાંહધરી
ે
આપવા એક પગારમાળખંુ મવકસાવી રહ્ંુ છ.ે
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